
 

รายงานโครงการยกระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ หน้า ๑๘ 

 

ส่วนท่ี  ๓    
วิธีการด าเนินงาน 

 
ในกิจกรรมโครงการยกระดับกลุ่มโรงเรียนการจนาภิเษกวิทยาลัย ก้าวสู่โรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศ

ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 
๑.  ด้านการบริหาร 

๑. แต่งต้ังคณะบริหารโครงการยกระดับ กลุ่มโรงเรียน (ผู้บริหารโรงเรียนโดยต าแหน่ง) 
๒.แต่งคณะกรรมการด าเนินโครงการยกระดับ   กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษก โรงเรียนละ  ๒  

ท่านประกอบด้วย 
  -   รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
  -    ผู้รับผิดชอบโครงการ 

๓. ผู้บริหารมีมติประชุมหารือทุก ๆ  ๒  เดือน 
๔. แต่งต้ังคณะกรรมการแผนงานกลุ่ม โรงเรียนละ  ๑  ท่าน 
๕. แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร กลุ่มโรงเรียน  (มีการจัดท าหลักสูตรส่งเสริมความ 

เป็นเลิศร่วมกัน) 
๖.ใช้หลักสูตรเดียวกัน  ปรับปรุงและพัฒนานาร่วมกัน 
๗. จัดแสดงงานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยรว่มกัน 
๘. สรุปผล   ประเมินผลโครงการร่วมกัน  

 
๒. ด้านหลักสูตรห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศ 
มีการด าเนินกิจกรรม   ๒   ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. เรียนเชิญคณะกรรมท างานหลักสูตรระดับกลุ่มโรงเรียน  และครูผู้สอน  ๔  กลุ่มสาระคือ  
กลุ่มสาระเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  ภาษาต่างประเทศ  และครูเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์ )มาประชุม
ร่วมกัน 
  ๒. คณะกรรมการถอดบทเรียนในการน าหลักสูตรไปใช้รายปี  และท่ีใช้ครบ  ๓   ปี 

๓.  เสนอแนวทางแก้ไข   ปรับปรุง   และพัฒนาท้ัง  ระบบบริหารและการจัดการท้ัง ระดับ 
กลุ่มโรงเรียน   ระดับโรงเรียน    ระดับฝ่ายวิชาการ   ระดับกลุ่มสาระ 

๔.  เสนอแนวทางแก้ไข   ปรับปรุง   และพัฒนาโครงสร้างหลักสูตรรายวิชา 
๕.  เสนอแนวทางแก้ไข   ปรับปรุง   และพัฒนาเนื้อหารายวิชา 
๖.   ปรับปรุงหลักสูตรห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์  ใหม่ 

ประกาศใช้ในปี  พ.ศ.  ๒๕๕๘  -  ๒๕๖๐ 
๓. ด้านการพัฒนา ครู  และผู้บริหาร ในการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน 
 ๑.  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครูในด้านการจัดการเรียนการสอนทุกปีการศึกษา 
 ๒.  สัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ถึงวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีบรรลุเป้าหมายในแต่ละกลุ่ม

สาระ  ในแต่ละโรงเรียน  รวมท้ังสัมมนาระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
 ๓.  พัฒนาครูให้มีความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน 

๔.  จัดท าเอกสารประกอบการสอนร่วมกัน 
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 ๕.  มีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในระดับช้ันเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 ๖.  ประกวดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู  และมอบรางวัล 
 
๔.  ด้านกิจกรรมส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมงานวิจัยครู และงานวิจัยนักเรียน 
 ๑.  เชิญผู้เช่ียวชาญให้ความรู้ในท าการท าวิจัยให้กับครู  และนักเรียน ครั้งท่ี ๑ 
 ๒.  ครูและนักเรียนเขียนเค้าโครงงานวิจัยเสนอ ท้ังครูและนักเรียน 
 ๓.  แต่งต้ังครูวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ  คอมพิวเตอร์  เป็น

กรรมการท่ีปรึกษางานวิจัยนักเรียน 
 ๔.  พิจารณาหัวข้องานวิจัยนักเรียน  อนุมัติหัวข้องานวิจัย 
 ๕.  จัดประชุมติดตามงานวิจัยนักเรียน  ความก้าวหน้าทางวิจัย  
 ๖.   ประเมินงานวิจัย  นักเรียน  เตรียมฝึกซ้อมการน าเสนองาน 
  ๗.   เตรียมน าผลงาน  ท้ังในรูปของการน าเสนอเป็นโพสเตอร์  การน าเสนอปากเปล่าพร้อม

กันท้ัง  ๙  โรงเรียน  
 ๘.  น าคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมเสนอผลงานวิจัย  และรับการวิพากษ์งานวิจัย ในงาน

แสดงนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัย ของครูและนักเรียนกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  ครั้งท่ี ๕ 
 ๙.  ประชุมสรุป และประเมินผลคุณภาพงานวิจัยของครูและนักเรียนกลุ่มโรงเรียนกาญจนา-

ภิเษกวิทยาลัย ครั้งท่ี ๔ 
 

๕.  ด้านการส่งเสริมทักษะวิชาการด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ ภาษา และเทคโนโลยี 
 ๑.   ประชุมครูระดมความคิด  ก าหนดจุดประสงค์ และเป้าหมายของการจัดค่ายทักษะ

วิชาการด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษา และเทคโนโลยี 
 ๒.  ประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดท าหลักสูตรค่ายทักษะวิชาการด้านวิทยาศาสตร์  

คณิตศาสตร์  ภาษา และเทคโนโลยี  ๒   ค่าย 
 ๓.  ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยจัดค่ายฝึกทักษะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษา และ

เทคโนโลยีครั้งท่ี  ๑   ภายในโรงเรียน 
 

๔.  ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยจัดค่ายฝึกทักษะวิชาการด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษา 
และ 

เทคโนโลยี 
       ๑. จัดกิจกรรมค่ายฝึกทักษะวิชาการ  ๒  ครั้ง   

  -   ค่ายฝึกทักษะวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษา   และเทคโนโลยี
ภายในสถานศึกษา  เป็นเวลา  ๒   วัน 

-  ค่ายฝึกทักษะวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษา   และเทคโนโลยี 
ภายนอกสถานศึกษา  เป็นเวลา  ๒   วัน  ๑  คืน 

๕.  ประชุมเชิงปฏิบัติสรุปผล  อภิปรายผล  และรายงานการจัดกิจกรรมค่าย ฝึกทักษะ 
วิชาการด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษา และเทคโนโลยี 
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๖.  ด้านการส่งเสริมสื่อการเรียนรู้  และการน าเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาผู้เรียน 
 ๑.  คณะกรรมการวิเคราะห์หลักสูตรห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ ในวางแผนจัดหาส่ือการเรียนการสอน 
 ๒.  ส่งเสริมครู  ผลิตส่ือ  จัดซื้อ  จัดหาส่ือการเรียนรู้แก่นักเรียนห้องเรียนส่งเสริมความเป็น

เลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
๓.  ส่งเสริมครูผู้สอน ผลิตส่ือ ใช้ส่ือ และวิจัยส่ือการเรียนรู้ที่น ามาใช้กับนักเรียน 

ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
  ๔.  ส่งเสริมครูผู้สอน พัฒนาส่ือ  On demand   เผยแพร่และใช้ร่วมภายในกลุ่มโรงเรียน 

๕. ส ารวจส่ือการเรียนรู้ที่ครูจ าเป็นต้องใช้  และส่ือท่ีนักเรียนต้องการ 
๖.    อบรม พัฒนาส่ือให้แก่ครูผู้สอน 
๗.   ส่งเสริมครูผู้สอนผลิตส่ือ   จัดเก็บส่ือ   
๘. เผยแพร่ส่ือการสอนให้ใช้ร่วมกันภายในกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

 
๗.  ด้านการส่งเสริมการท างานแบบมีส่วนร่วม และท างานเปน็ทีม 

                               ๑.   จัดประชุมการร่วมมือทางวิชาการของครู   ผู้บริหาร  กลุ่มโรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย  ในด้านต่าง ๆ  

      ๑.๑  การจัดประชุมเชิงปฏิบัติท าข้อสอบกลางของกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
ลัย เพื่อใช้สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑     

     ๑.๒  การจัดประชุมเชิงปฏิบัติท าหลักสูตรห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศ 
ทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 

      ๑.๓  การจัดประชุมเชิงปฏิบัติเตรียมจัดงานแสดงผลงานนวัตกรรมโดยใช้ 
กระบวนการวิจัยของครู และนักเรียน กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ครั้งท่ี ๔  บรรพชาสามเณรเฉลิม
พระเกียรติร่วมกนั 

                    ๑.๔  การจัดประชุมเตรียมจัดค่ายคุณธรรม 
 ๒.  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดท ากิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาส่งเสริมความเป็นเลิศ

ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ร่วมกัน 
 
๘.   ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม   การท างานเป็นทีม  และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

ของนักเรียน 
  ๑.  ส่งเสริมครูผู้สอนให้อบรมคุณธรรม  จริยธรรม  ช้ีน า และท าให้ดูเป็นแบบอย่างทุกเวลา 
ทุกสถานท่ี 
  ๒.  ก าหนดช่วงเวลา  จ านวนนักเรียน และสถานท่ีในการจัดค่ายบรรพชาสามเณรเฉลิมพระ
เกียรติร่วมกันท้ัง  ๙  โรงเรียน 
  ๓.  จัดกิจกรรมให้นักเรียนปฏิบัติงานร่วมกัน อยู่รว่มกัน และบ าเพ็ญประโยชน์อื่น ๆ  ตาม
เห็นสมควร 

๔.  ครูผู้สอนให้การอบรมสอนคุณธรรม  ในช้ันเรียนแทรกในกิจกรรมการเรียนเป็นปกติทุก 
คาบเรียนหรือทุกวัน 

๕.  เน้นการอบรมคุณธรรม  จริยธรรม  ฝึกสติ ในโรงเรียน ๑  ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
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๖.  บรรพชาสามเณร   และบวชศิลจาริณี   
 


